
Јавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број:   33/6
Датум: 07.09.2017.године

Комисија за јавну набавку услуга- Услуга израде пројектне докумнтације по партијама
Партија 1: Услуга израде техничке документације-израда „Радног плана постројења са 
програмом корективних мера и динамиком прилагођавања рада постројења“ и „Плана 
прилагођавања постројења“
Партија 2: Израда  извештаја о затеченом стању објеката ради озакоњења
, образована решењем бр.33/2 од 04.09.2017.године ЈНМВ33/2017.

                Бор, 07.09.2017.године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку услуга- Услуга израде пројектне докумнтације по партијама
Партија 1: Услуга израде техничке документације-израда „Радног плана постројења са 
програмом корективних мера и динамиком прилагођавања рада постројења“ и „Плана 
прилагођавања постројења“
Партија 2: Израда  извештаја о затеченом стању објеката ради озакоњења
, ЈНМВ 33/2017.
Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.33/2 од 04.09.2017.године, у року
предвиђеном  за  достављање  понуда,  у  складу  са  чланом  32.Закона  о  јавним
набавкама („Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за
достављање понуда у поступку јавне услуга - Услуга израде пројектне докумнтације
по партијама
Партија 1: Услуга израде техничке документације-израда „Радног плана постројења са 
програмом корективних мера и динамиком прилагођавања рада постројења“ и „Плана 
прилагођавања постројења“
Партија 2: Израда  извештаја о затеченом стању објеката ради озакоњења
,  ЈНМВ 33/2017,  свим  заинтересованим  лицима  која  су  преузела  конкурсну
документацију доставља

ОБАВЕШТЕЊЕ
Мења се конкурсна документација и то: 
-  Образац   врста,  техничке  карактеристике  (спецификације)  опис  услуга,   рок
извршења



III     ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ   ВРСТА,   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ОПИС
УСЛУГА,  РОК ИЗВРШЕЊА, 

Врста услуге: Услуга израде пројектне докумнтације по партијама
Партија 1: Услуга израде техничке документације-израда „Радног плана постројења са 
програмом корективних мера и динамиком прилагођавања рада постројења“ и „Плана 
прилагођавања постројења“
Партија 2: Израда  извештаја о затеченом стању објеката ради озакоњења

Врста услуге:     Услуга израде   техничке   документације   за Партију 1
Радни плана постројења са програмом корективних мера и динамиком прилагођавања рада
постројења

Техничка документација
Јединица

мере
Кол.

1.
Радни плана постројења са програмом 
корективних мера и динамиком 
прилагођавања рада постројења

ком 1

2. План прилагођавања постројења ком 1

ОПИС УСЛУГА:
Потребно је израдити   техничку документацију и то:
1) “Радни  план  постројења  (несанитарна  депонија)  са  програмом  корективних  мера  и
динамиком прилагођавања рада постројења“ у складу са Законом о управљању отпадом
(„Сл.гл.РС“,  бр.  36/2009,  88/2010  и  14/2016)  и  Уредбом  о  одлагању отпада на  депоније
(„Сл.гл.РС“,бр.92/2010).
2) “План прилагођавања постројења (несанитарна депонија)“ у складу са условима из члана
64 Закона о управљању отпадом („Сл.гл.РС“,бр.36/2009,88/2010 и 14/2016), као и неопходне
корективне мере за усклађивање са наведеним Законом о управљању отпадом. 
Напомена:
- Наручилац ће Извршиоцу услуге доставити сву документацију којом располаже а која
је везана за израду техничке документације која је предмет јавне набавке.
-  Трошкове прибављања додатне документације у вези израде  документације која је
предмет  јавне  набавке, путне  трошкова,   као  и  све  остале  трошкове  сносиће
Извршилац услуге
-  „Радни  план  постројења  са  програмом  корективних  мера и  динамиком
прилагођавања рада постројења“ треба израдити у 5 (пет) штампана примерка и један
у електронској верзији у погодном формату.
- „План прилагођавања постројења“ треба израдити у 5 (пет) штампана примерка и
један у електронској верзији у погодном формату.

Врста услуге:     Услуга израде техничке документације за Партију 2

Јавно  комунално предузеће  „3. октобар“  Бор је сагласно одредбама  члана  7.  Закона о
озакоњењу  објеката заједно са Комисојом за  попис  незаконито  изграђених  објеката,  коју
је образовала Скупштина општине  Бор,  евидентирало незаконито изграђене објекте/делове
објеката.
Решењима грађевинске испекције Општинске управе Бор наложено је рушење незаконито
изграђених/дограђених  објеката/делова  објеката.  Истим  решењима  је  одложено  рушење
предметних објеката до правоснажног окончања поступка озакоњења.
За  потребе  озакоњења предметних објеката, потребно је  израдити  Извештај о затеченом
стању за  сваки  објекат  посебно.  Садржина   Извештаја  о  затеченом  стању   објеката  за
потребе  озакоњења  је  прописана  Законом  о  озакоњењу,  а  зависи  од  класе,  површине,
намене и начина коришћења објекта.
Саставни део Извештаја о затеченом стању објеката је Елаборат геодетских радова који је
већ израђен за ове потребе.



За предметне  објекте, ако су на листи  објеката  из чл. 33.  Закона  о заштити  од пожара,
потребно је  урадити пројекат   за извођење  радова за које  се добија сагласност органа
надлежног за послове заштите  од пожара.
СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ

Ред. 
број

Назив објекта са локацијом, бројем 
катастарске парцеле и катастарском 
општином

Површина објекта у 
габариту и спратност

Садржина  извештаја о
затеченом стању

1. Зграда бр. 1. дограђени предпростор-
улаз, Бор, ул. 7. Јула бр. 60, 
кп.бр.2119 КО Бор I

25 м2,  ПР Извештај о затеченом 
стању објекта, без 
елабората геодетских 
радова 

2. Зграда бр. 6.  гараже са 
портирницом, Бор, ул. 7. Јула бр. 60, 
кп.бр.2119 КО Бор I

95 м2, ПР Извештај о затеченом 
стању објекта, без 
елабората геодетских 
радова 

3. Зграда бр. 7. Котларница, Бор, ул. 7. 
Јула бр. 60, кп.бр.2119 КО Бор I

15 м2, ПР Извештај о затеченом 
стању објекта - без 
елабората геодетских 
радова 

4. Зграда бр. 8. Радионице, Бор, ул. 7. 
Јула бр. 60, кп.бр.2119 КО Бор I

31 м2, ПР Извештај о затеченом 
стању објекта, без 
елабората геодетских 
радова 

5. Зграда бр. 9.  Магацин делова, Бор, 
ул. 7. Јула бр. 60, кп.бр.2119 КО Бор I

24 м2, ПР Извештај о затеченом 
стању објекта без 
елабората геодетских 
радова 

6. Помоћни објекат бр. 1. - Гаража са 
каналом, Бор, Јована Дучића бб, 
кп.бр. 2052/2 КО Бор  I

20 м2, ПР Извештај о затеченом 
стању објекта без 
елабората геодетских 
радова 

7. Стамбени барака за смештај 
радника, Бор  7. Јула бр. 54, кп. бр. 
2122/1 КО Бор I

111 м2, ПР Извештај о затеченом 
стању објекта  - без 
елабората геодетских 
радова 

8. Део верског објекта (гасулхане),  Бор 
Саве Ковачевића бб, кп. бр. 4252/2 
КО Бор I

25 м2, ПР Извештај о затеченом 
стању објекта  без 
елабората геодетских 
радова 

9. Зграда бр. 5. Продавница погребне 
опреме, Бор, Саве Ковачевића бб, кп.
бр. 4252/2 КО Бор I

34 м2, ПР Извештај о затеченом 
стању објекта - без 
елабората геодетских 
радова 

10. Зграда бр. 6. Сала за парастосе, Бор,
Саве Ковачевића бб, кп. бр. 4252/2 
КО Бор I

25 м2, ПР Извештај о затеченом 
стању објекта - без 
елабората геодетских 
радова 

11. Помоћни објекат бр. 7. Гаража за 
погребна возила, Бор, Саве 
Ковачевића бб, кп. бр. 4252/2 КО
 Бор I

45 м2, ПР Извештај о затеченом 
стању објекта без 
елабората геодетских 
радова 



12. Стамбени објекат бр. 1.  Кућа  за 
чувара гробља, Бор, Саве 
Ковачевића бб, кп. бр 4620 КО Бор  I

29 м2, ПР Извештај о затеченом 
стању објекта без 
елабората геодетских 
радова 

13 Дограђени пословни простор-локал 
уз   стамбено пословну зграду, Бор, 
Николе Пашића бр. 10, кп.бр. 838 КО 
Бор I

31 м2,  са 12 м2 излога, 
ПР

Извештај о затеченом 
стању објекта  - без 
елабората геодетских 
радова 

НАПОМЕНА: Пројектант се обавезује да провери за које објекте из табеле Спецификације 
набавке је  потребно израдити пројекат за извођење радова(објекти који подлежу чл.33. 
Закона о заштити од пожара)  за које се добија  сагласност органа надлежног за послове 
заштите од пожара заштите од пожара.
Понуђач је дужан да предметне услуге врши у свему према важећим законским прописима,
техничким прописима, нормативима и стандардима у вези са предметном услугом.

Место: ____________________
Датум:_____________________

Потпис одговорног лица понуђача,

М.П. ______________________________


